
DARLLENWCH
1 Samuel 24: 1-22

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Effesiaid 4: 32

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i chwilio 
am yr adnod hon.

Stori 2 Dafydd yn arbed bywyd Saul
Un diwrnod, clywodd Saul
bod Dafydd yn cuddio mewn
ardal lle’r oedd llawer o
greigiau ac ogofâu. Aeth â
3000 o’i filwyr gorau a
dechrau chwilio am Dafydd.
Roedd Dafydd a’i ddynion yn
cuddio ym mhen draw ogof.
Daeth Saul i mewn i’r ogof
heb wybod bod y dyn yr oedd
yn chwilio amdano yno!
“Dyma dy gyfle i gael gwared
ohono,” sibrydiodd dynion
Dafydd wrtho.
Ond nid oedd Dafydd yn
barod i ladd Saul. Er ei fod yn
ddyn drwg, roedd Duw wedi’i
wneud yn frenin dros y bobl.
Byddai ei ladd yn bechod yng
ngolwg Duw.

■C Rhowch ✓ neu ✘ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn GYWIR
neu’n ANGHYWIR.
1. Aeth Dafydd a’i ddynion i guddio mewn coedwig. ❏
2. Aeth Saul â 3000 o ddynion gydag ef i chwilio am Dafydd. ❏
3. Gwrthododd Dafydd ladd Saul am ei fod yn gwybod y byddai’n anghywir.  ❏

Ond aeth Dafydd at Saul yn dawel bach
a thorri darn o’i gôt. Yna, aeth yn ôl yn
dawel bach i’r tywyllwch ym mhen
draw’r ogof. Arhosodd i Saul adael yr
ogof.  Wedyn, aeth Dafydd â’r darn o’r
gôt i geg yr ogof.  Gwaeddodd yn uchel
ar y brenin. Clywodd hwnnw ef a throi
i edrych arno. Cafodd dipyn o sioc o
weld Dafydd yn sefyll yno a darn o’i
gôt yn ei law!
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■C Atebwch y cwestiynau hyn.
1. Pwy oedd y cyntaf i adael yr ogof?  .............................
2. Beth aeth Dafydd gydag ef o’r ogof? .............................

“Edrych beth sydd gen i,”
gwaeddodd Dafydd, â’r darn o
gôt Saul yn ei law. “Allwn i fod
wedi dy ladd di, ond wnes i
ddim.  Pam wyt ti’n ceisio fy
lladd i? Dydw i ddim wedi
gwneud drwg i ti.” Ceisiodd
Dafydd resymu â’r Brenin Saul.
Sylweddolodd y brenin fod
Dafydd wedi bod yn dda wrtho
ac y gallai fod wedi’i ladd.
Newidiodd ei feddwl a rhoi’r
gorau i geisio lladd Dafydd (am
dipyn bach, o leiaf!) ac aeth yn
ôl i’w balas. Roedd Dafydd yn
barod i faddau i Saul. Doedd e ddim eisiau talu ‘nôl iddo. Mae Duw eisiau
maddau i ni am y pethau drwg rydyn ni wedi’u gwneud. Mae’n gallu gwneud
hynny achos bod Iesu wedi marw dros ein pechodau ni.

■C Llanwch y bylchau i ateb y cwestiynau hyn.
1. Beth mae Duw eisiau ei wneud i ni?  M _ __ _ _ ein p _ __ _ _ _ _.

2. Pwy fu farw drosom ni?  Y_  A _ _ _ _ _ __  I _ _ _.

Pan gredwn yn yr Arglwydd Iesu, mae Duw yn maddau ein pechodau ni.  Dylen
ninnau geisio maddau i bobl eraill sy’n gwneud pethau drwg i ni hefyd.

■C Lliwiwch y llythrennau yn yr Adnod Allweddol sy’n dweud wrthym 
sut i ymddwyn:

“Byddwch yn dirion wrth eich gilydd,

yynn  mmaaddddaauu
ii’’cchh  ggiillyydddd

fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chi.”
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